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Sammanfattning

Företrädare för socialtjänsten i Jönköpings län uppgav att man hade svå-
righeter att rekrytera personal, men också att behålla personal och man
kände en oro för hur kvaliteten i arbetet påverkas av personalomsättningen.
Luppen kunskapscentrum i Jönköping åtog sig att göra en vetenskaplig
undersökning av samtliga socialarbetare i Jönköpings län. Syftet med stu-
dien var att identifiera faktorer som påverkar personalomsättning och att
kombinera dessa med fakta om personal inom individ- och familje-
omsorgen i länet.

De frågeställningar som togs upp var förutom bakgrundsfakta; social
integrering (social embeddedness), tankar på att sluta som socialarbe-
tare, organisatoriskt commitment (ungefär engagemang och förpliktelse),
professionellt commitment, kontroll av arbetet samt arbetstillfredsställelse
hos socialarbetarna i Jönköpings län. Frågeställningarna är hämtade från
internationellt publicerade studier. För att kunna titta närmare på dessa
frågor distribuerades ett frågeformulär till centralt placerade arbetsledare
i varje kommun i Jönköpings län. De förmedlades sedan vidare till social-
arbetarna. Efter två påminnelser till arbetsledarna inkom 399 ifyllda frå-
geformulär. Studien har ett bortfall på 28,5 %.

Av undersökningsgruppen är 7-8 av 10 personer kvinnor, gifta eller
samboende, arbetar och bor i samma kommun och arbetar heltid. 9 av
10 var tillsvidareanställda, 6 av 10 var socionomer och 8 av 10 hade en
högskoleutbildning på minst tre år. De flesta (73 %) upplevde en god
arbetstillfredsställelse och få (15 %) hade tankar på att sluta. När det
gällde vad som kunde få socialarbetarna att stanna kvar på arbetet upp-
gav 77 % fort- och vidareutbildning, 56 % uppgav arbetskamraterna och
45 % uppgav arbetsuppgifterna. När det gällde vad som kunde få dem
att byta arbete uppgav 50 % arbetsuppgifterna och 45 % lönen.

Vid den statistiska bearbetningen (signifikanta resultat) framkom bl.a.
att faktorerna (1) professionellt commitment, (2) arbetstillfredsställelse
och (3) social integrering kunde förutsäga om socialarbetarna hade tan-
kar på att sluta. Kvinnorna uppfattade sig i jämförelse med männen ha
lägre kontroll över sin arbetssituation. Det är relativt sett fler män än
kvinnor som har tankar på att sluta men detta resultat är inte statistiskt
säkerställt. Vidare framkom att en del faktorer ökade med längden på
socialarbetarnas utbildning (tankar på att sluta; mindre kontroll över ar-
betet och minskad arbetstillfredsställelse). Vi kan också konstatera att de
grundskoleutbildade har en högre social integrering än de som har längre
än tre års högskoleutbildning.

Det visade sig också, något överraskande, att det inte finns några sam-
band mellan hur länge man har arbetat som socialarbetare och fakto-
rerna. Med andra ord påverkas inte personalrörlighetsfaktorerna av hur
länge man har arbetat som socialarbetare.



4

Studien visar att det är lägst andel socialarbetare i de små kommunerna
som har tankar på att sluta. Andelen som upplever kontroll på arbetet är
lägst i de små kommunerna och högst andel socialarbetare som upplever
arbetstillfredsställelse återfinns i de mellanstora kommunerna.

När det gäller olika arbetsområden fann vi att det finns skillnader mel-
lan de olika arbetsområdena när det gäller vilken utbildning man har och
att yngre respektive äldre inom yrket ofta arbetar inom olika arbetsområ-
den. Familjerätten och ekonomi- och försörjningsstöd har störst andel
som arbetat på en eller två arbetsplatser under de senaste tio åren. De som
arbetar inom familjerätten har också relativt sett i liten utsträckning tan-
kar på att sluta och har hög arbetstillfredsställelse.

Studien visar att personal som arbetar med enbart behandling upplever
sig vara mer socialt integrerade och ha bättre kontroll än de som arbetar
med enbart myndighetsutövning. Studien visar vidare att de som arbetar
enbart med behandling relativt sett är äldre än de som enbart arbetar med
myndighetsutövning. När det gäller utbildningsnivån har de som arbetar
enbart med myndighetsutövning längre utbildningar bakom sig än vad
de som arbetar enbart med behandling har.

Rapporten diskuterar resultaten i jämförelse med studier på andra yr-
kesgrupper i västvärlden samt med en kvalitativ svensk studie. Vi har
förhoppningar om att det framledes kommer att finnas andra jämförande
studier i landet.
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Förord

Luppen kunskapscentrums rapporter har tre parallella målgrupper: tjäns-
temän, politiker samt forskare. Det innebär att rapporten försöker an-
vända ett vardagsspråk samtidigt som den innehåller nödvändig veten-
skaplig redovisning. Föreliggande rapport innehåller omfattande statistik-
beskrivning av resultatet och viss information kan därför vara svårtill-
gänglig för lekmän. Rapporten är disponerad så att den inleds med en
beskrivning av tidigare relevant forskning och hur undersökningen ge-
nomfördes. Sedan följer olika resultatredovisningar som avslutas med en
kort sammanfattning av de viktigaste resultaten för varje redovisning.
Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion och läsare som är
mindre intresserade av hur resultatet har erhållits, rekommenderas fram-
förallt att läsa rapportens första och sista kapitel.

Denna rapport skall ses som en del i en mer omfattande undersökning
om vilka faktorer som påverkar socialarbetarens arbetsmiljö. I förelig-
gande undersökning presenteras endast några av de faktorer som kan på-
verka socialarbetarens arbetsmiljö och fokus för studien är främst vad
som påverkar socialarbetaren att stanna kvar länge inom yrket, men också
på samma arbetsplats. En kontinuitet som allmänt anses vara en förut-
sättning för ett kvalitativt bra arbete och en trygghet för brukarna.

Delresultat från undersökningen har presenterats tidigare och lett till
intressanta diskussioner som i sin tur givit oss anledning att återvända till
vårt material. Något som lett till att rapporten har försenats, men som
samtidigt gett möjlighet till nya infallsvinklar på materialet och som (för-
hoppningsvis) lett till förbättringar av rapporten.

En så pass omfattande undersökning som denna innebär att många per-
soner på olika sätt har bidragit till arbetsprocessen. Med risk för att glömma
någon vill vi tacka våra kontaktpersoner på socialtjänsten för distributions-
hjälp, Helen Sandberg för inmatning av enkäter, Mikael Rosander vid
Linköpings universitet för statistisk bearbetning, Gunilla Nilsson vid
Hälsohögskolan i Jönköping och Mattias Sjölundh på Luppen kunskaps-
centrum för rapportläsning och kreativa synpunkter. Avslutningsvis vill vi
tacka våra kollegor Lisa Andersson för korrekturläsning och layout samt
Lena Bäverholt som utifrån våra något förvirrade önskemål lyckats skapa
vår fina framsida.

Johan Näslund1 Thorbjörn Ahlgren2

1 F.D., projektledare på Luppen kunskapscentrum och lektor i psykologi med inriktning
mot sociala relationer vid institutionen i betendevetenskap (IBV), Linköpings universi-
tet.
2 Thorbjörn har tjugo års erfarenhet av praktiskt socialt arbete. Arbetar numera som
FoU-samordnare vid Luppen kunskapscentrum och är doktorand i socialt arbete vid
Växjö universitet.
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Inledning

Inför starten av Luppen kunskapscentrums inriktning mot barn och fa-
milj genomfördes en förstudie för att ta reda på kommunernas behov av
forskning och utvecklingsarbete. Förstudien visade bland annat på en oro
för personalförsörjningsproblemen inom individ- och familjeomsorgen i
länet. De tillfrågade uppgav att man hade svårigheter att rekrytera perso-
nal men också att behålla personal och att man kände en oro för hur
kvaliteten i arbetet påverkas av personalomsättningen. I en annan under-
sökning som akademikerförbundet SSR genomförde för ett par år sedan
framkom det att 40 procent av socialsekreterarna övervägde att sluta på
sina arbeten. Året därpå gjorde hälften av dem slag i saken (DN 2001-
12-28).

Luppens huvuduppgift är att på olika sätt medverka till att socialt ar-
bete kunskapsutvecklas. Fundamentet i detta utvecklingsarbete är perso-
nalens kunskaper och vilja till att medverka i utvecklingsprocessen. När-
varo och kontinuitet är viktiga aspekter såväl i klientarbete som i kunskaps-
utvecklingsarbete. Mot bakgrund av detta var det självklart att vi på Luppen
på något sätt skulle undersöka personalförsörjningsproblematiken inom
individ- och familjeomsorgen i Jönköpings län. Efter diskussioner och
litteratursökningar valde vi att i första hand studera vilka faktorer som
påverkar om man slutar eller stannar kvar på en arbetsplats inom individ-
och familjeomsorgen.

Första ledet i vår studie var att inspirera två studenter på Linköpings
universitet, att i sin c-uppsats undersöka varför några erfarna socialarbe-
tare valt att stanna länge på en och samma arbetsplats inom individ- och
familjeomsorgen, trots att personalomsättningen i övrigt var hög (An-
dersson & Johansson, 2002). De gemensamma nämnare som fanns hos
de tio intervjuade socialsekreterarna som hade stannat kvar var att:

- de var djupt rotade i undersökningskommunen
- de framhöll att arbetskamrater är av yttersta vikt
- de upplevde att de har fått ett stort stöd från sina arbetskamrater
- de kände att de hade en stor frihet, något som de uppskattade mycket
- de hade en stark självkänsla
- de trivdes med arbetets egenskaper
- de var mer nöjda med sin situation än vad de trodde att andra var.

De hade också det gemensamt att de verkade ha kommit till insikt om att
allt inte kan bli perfekt och gav intryck av att ha funnit ett sätt att förhålla
sig till klienternas problem. De hade lärt sig att inte ta med sig jobbet
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hem och många hade också gjort en större omvärdering, då de bestämt
sig för att deras hälsa går före arbetet och klienterna.

Denna studie som i viss mån kan ses som en förstudie till vår studie
ledde till att vi beslöt oss för att genomföra en enkätstudie riktad till all
personal som arbetar inom individ- och familjeomsorgen i Jönköpings
län. Syftet med enkätstudien som presenteras i föreliggande rapport var
främst att identifiera faktorer som påverkar personalomsättning, men också
att ge en bild av personalomsättningen inom individ- och familjeomsorgen
i länet.



11

Bakgrund

Under de senaste åren har det talats om att det kommer att bli stora
problem när den stora efterkrigsgenerationen går i pension. Detta kan bli
speciellt märkbart inom socialarbetarkåren som har en stor andel fyrtiotalis-
ter anställda. Samtidigt hävdar socialtjänsten att många socialarbetare slutar
sin anställning för att arbeta på andra platser eller inom andra yrken. Hur
många eller vart de flyttar finns inte kartlagt.

Vandringen kan innebära att man:
- byter arbetsplats inom samma organisation eller kommun
- byter till en annan organisation eller kommun inom en region
- byter till en annan organisation eller kommun utanför en region
- byter yrke (profession).

Personalomsättning är ett ämne som har intresserat både forskare och
chefer under en lång tid och intresset har intensifierats det senaste decen-
niet (Lambert, Hogan & Barton, 2001). Det är troligt att en viss avgång
och rörlighet bland professionella hjälpare är av godo. Om denna vand-
ring innebär att exempelvis socialarbetaren får en större erfarenhetskun-
skap kan den vara bra för socialtjänsten och ytterst dess klienter. Lindgren
(1999) går ett steg längre i sin diskussion om arbetslivsnomadisering. I
denna nya värld är individen friare att välja och beskriver det nya arbetsli-
vet utifrån individens identitetsskapande. En identitet som inte längre är
knuten till profession och organisation.

När nu människor kan byta både organisation och profession flera gånger under
sitt yrkesliv innebär det att de skapar identitet med andra värderingar som grund,
och att det sker på ett individuellt snarare än kollektiv basis (Lindgren, 1999, s. 96).

Professionell utveckling

Men hur kan man använda (använder) sig av professionella utvecklings-
insatser för att stödja det ”goda arbetet” och den ”goda arbetaren”. Vi har
valt att kalla det professionell utveckling snarare än utbildning, då
utvecklingsbegreppet inom sig kan rymma andra metoder än de rent
utbildningsmässiga.

Skovholt & Rönnestad (1992) som har gjort en stor studie om terapeut-
ers utveckling skriver att för den erfarne terapeuten utgör hennes/hans
klienter en viktig källa till professionell utveckling. Både Huberman och
Skovholt & Rönnestad visar på att den professionella utvecklingen kan
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hamna på en platå där hjälparen står still eller går tillbaka i sin utveckling.
De kan också utifrån sin empiri se att inte alla (a) utvecklas eller (b) vilar
på platåer utan (c) kan fastna i en bitter och konservativ attityd till arbe-
tet.

Smylie (1995) slår i sin review av lärande på arbetsplatser fast att:
(a) utveckling sker under hela livet
(b) är baserad på erfarenhet
(c) är problemorienterad
(d) vuxna kan vara aktiva i sin egen utveckling.

Enligt Smylie är ”One of the most salient conditions is opportunities for
individuals to work with and learn from others on an ongoing basis”
(1995, s. 103). Teorierna om professionell utveckling betonar gruppar-
bete för personer i liknande position eller status. Guskey (1995) gör slut-
satsen att den optimala mixen för professionell utveckling förändras över
tid.

Handledning intar här en stor och viktig del i de professionella hjälparnas
utveckling (Näslund, 2004). Andra viktiga faktorer är arbetskamrater/
kollegor och klienter (Huberman, 1995; Skovholt & Rönnestad, 1992).

Det finns en hel del forskning om arbetsrelaterade faktorer som påver-
kar arbetstagaren positivt. Bland de viktigaste återfinns:

- tillfredsställande kollegial samvaro (handledning, m.m.)
- adekvat arbetsledning
- bra möjligheter till avancemang
- gott arbetsklimat
- goda arbetsgrupper.

Dessa faktorer leder i sin tur fram till en god arbetstillfredsställelse och
därmed också färre personer som slutar eller blir utbrända (Abu-Bader,
2000; Sturgess & Guest, 2001).

Faktorer som påverkar arbetsrörligheten

Begreppet arbetstillfredsställelse kan definieras som ”the degree of positive
emotions an employee has toward a work role” (Currivan, 1999, s. 497),
d.v.s. graden av positiva känslor en anställd har gentemot sin arbetsroll.
Enligt Furnham (1997) kan faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse
delas in i tre grupper: Organisatoriska policies och procedurer innefattar
belöningssystem, kontroll och modeller för beslutsfattande. Specifika jobb-
aspekter inrymmer arbetsbelastning, variation, självständighet, feedback
och den fysiska arbetsmiljön. Personliga egenskaper slutligen, påverkar också
graden av arbetstillfredsställelse. Dessa egenskaper kan exempelvis vara
självförtroende eller förmåga att hantera stress.
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Att avancera och göra karriär är nära förknippat med arbetstillfreds-
ställelse (Bruzelius & Skärvad, 1995). Författarna (1995) beskriver fyra
olika karriärtyper: Den linjära karriären (stegkarriär) innebär möjligheter
att bli befordrad och ”klättra” inom organisationen. Expertkarriären inne-
bär en möjlighet för individen att växa och fördjupa sig inom ett speciellt
kompetensområde. Spiralkarriären kännetecknas av att individen i perio-
der avancerar från ett arbetsområde till ett annat, både i vertikal och hori-
sontell riktning. Transitkarriären slutligen, känns igen av frekventa och
omvälvande kast i karriären. Det kan innebära ny position på en högre
nivå men inom samma funktion, men det kan också innebära ett helt
annat arbete i en annan del av organisationen.

Ytterligare en dimension som är betydelsefull för den upplevda
arbetstillfredsställelsen är socialt stöd. Det sociala stödet kan se ut på olika
sätt och olika former av stöd överlappar ofta varandra. Den kanske vikti-
gaste stödtypen är det emotionella stödet som handlar om omtanke, tilltro,
etc. Detta kan ha direkt betydelse för individens välbefinnande genom att
grundläggande behov av umgänge och gruppkänsla tillgodoses. Värde-
rande stöd innebär att individen har möjlighet att jämföra sig själv med
andra, att exempelvis se att ens arbete är likvärdigt det som utförs av ens
kollegor. Informativt stöd innebär att ha tillgång till information från an-
dra människor i form av råd och förslag vilket kan användas för att klara
av en situation. Instrumentellt stöd avslutningsvis, är ett handgripligt stöd:
hjälp i arbetet genom avlastning. Eftersom individen tillbringar en stor
del av sin tid på arbetsplatsen är de mänskliga relationerna i arbetslivet för
många den mest betydelsefulla kontakten och samvaron med andra (Er-
iksson, 1991).

Tidigare forskning har visat att både arbetstillfredsställelse och organisa-
toriskt commitment bör innefattas i modeller som predicerar personalom-
sättning och att det existerar ett kausalt samband mellan dessa två fakto-
rer. Det råder dock delade meningar om huruvida det är commitment
som påverkar arbetstillfredsställelse eller tvärtom. Den dominerande stånd-
punkten är dock den omvända, d.v.s. att arbetstillfredsställelse påverkar
graden av commitment (Currivan, 1999).

Mor Barak, Nissly & Levin (2001) betonar i sin review och metaanalys
att den bästa förutsägelsen om folk har tankar på att sluta är om det finns:

- litet organisatoriskt commitment
- litet professionellt commitment
- burnout i organisationen
- liten arbetstillfredsställelse.

För att folk ska stanna kvar på arbetet behöver man:
- känna sig belåten med vad man gör
- ha en känsla av commitment till organisationen eller de som man hjäl-
  per, dvs. klienterna.
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Vidare skriver Mor Barak, m.fl. att bristande stöd, speciellt från arbets-
ledningen, minskar de professionellas förmåga att orka med sina stres-
sande arbeten och viljan av att stanna kvar i arbetet.

The bad news is that employees often leave nor because of personal and work-
family balance but because they are not satisfied with their jobs, feel excessive
stress and burnout, and do not feel supported by their supervisors and the
organization. This is also the god news./…/ when the decision is based on work
organization and organizational culture, it is possible that both managers and
policymakers can respond (Mor Barak, m.fl., 2001, s. 655).

På senare tid har man börjat se till hur mycket man är socialt integrerad
(embedded) i arbetsplatsen och lokalsamhället. Job embeddedness är ett
relativt nytt synsätt som växt fram ur teorier om arbetstillfredsställelse
och commitment samt teorier om alternativa anställningsmöjligheters
betydelse för personalomsättningen (Mitchell, Holtom, Lee, Sabylinski
& Erez, 2001). Författarna ansåg dessa teorier otillräckliga för att be-
skriva varför anställda stannar respektive slutar i organisationer. Teorin
om job embeddedness innebär att band i och utanför organisationen bil-
dar ett nätverk och omsluter individen. Ju fler och tätare dessa band är,
desto mer ”inbäddad” blir den anställde och desto större sannolikhet är
det att densamme väljer att stanna kvar i organisationen (Mitchell & Lee,
2001).

Det bör dock påpekas att fler faktorer har betydelse, t.ex. alternativa
anställningsmöjligheter. Det kan finnas anställda med hög arbetstillfreds-
ställelse som lämnar sin organisation pga. ett annat erbjudande, likväl
som en mindre tillfredsställd kan stanna kvar i organisationen p.g.a. brist
på andra alternativ (Molander, 1996). Individer med kort anställningstid
är mer benägna att avsluta sin anställning än de med lång anställningstid.
Den största personalavgången sker i de lägsta åldersklasserna (Orkan,
1974), och Lambert et al. (2001) menade att viljan att byta arbete mins-
kar med åldern. Detta kan bl.a. bero på att ålder har en negativ relation till
alternativa anställningsmöjligheter (Dunham, Grube & Castaneda, 1994).
Vidare har vissa forskare kommit fram till att äldre anställda är mer till-
freds med sina arbeten och får bättre positioner (Lok & Crawford, 2001).

Avgångsbenägenheten antas vara högre bland ogifta än bland gifta. Detta
kan bl.a. bero på att ogifta har färre bindningar utanför arbetet med ökade
möjligheter till flyttning som följd (Orkan, 1974). Även andra forskare
(Mitchell et al., 2001) har visat att gifta med större sannolikhet stannar
på sitt arbete och tillägger att om den anställde dessutom har barn hemma
som behöver försörjas kan också detta ha inverkan.

Det finns också ett samband mellan utbildning och personalomsättning
som visar att ju högre utbildning den anställde har, desto större är benä-
genheten att byta arbete (Orkan, 1974). Detta kan bl.a. bero på att ar-
betsmarknaden erbjuder välutbildade större möjlighet till byte av anställ-
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ning (Irving, Coleman & Cooper, 1997; Orkan, 1974). Högre utbildade
anställda kan även ha högre förväntningar och sannolikt känner dessa
oftare att de inte får belöning nog för sin insats (Lok & Crawford, 2001).
Om en anställd erbjuds mycket utbildning inom organisationen för att klara
av sitt arbete kan han eller hon dock känna sig mer bunden till yrket än
vid ett yrke som kräver mindre utbildning (Irving et al., 1997).

Mueller & Lawler (1999) upprepar tidigare resultat som visar på att
professionellt commitment förlitar sig till generella normer och värderingar
som ligger i professionen. Den påverkas minimalt av arbetsplatsen. De
drar slutsatsen att om någon som har ett professionellt commitment inte
får professionell näring kommer de att byta arbetsplats men behålla yrket.
Lok & Crawford (2001) visar på att subkulturer (grupper) har en större
betydelse för organisatoriskt commitment än organisationskulturen. Här
pekar Haslam (2001) på att anställda kan identifiera sig mer med arbets-
grupper än med ledningens perspektiv, vilket kan leda till underutnytt-
jande av den anställde. Äldre anställda har också högre organisatoriskt
engagemang och förpliktelse än yngre anställda.

Forskning har enligt Furnham (1997) visat att en hög kontroll över sin
arbetssituation minskar upplevelsen av arbetsrelaterad stress och är i hög
grad beroende av positiva arbetserfarenheter. Spector’s (1986) översikt
över forskning om kontroll på arbetet visar bl.a. att personer med upple-
velse av god kontroll över sin arbetssituation visar en högre arbetstillfreds-
ställelse och högt organisatoriskt commitment. Sannolikheten att man
väljer att sluta på arbetsplatsen minskar också med hög upplevd kontroll.
Detta säger dock inget om man utför det arbete som man är tillsatt av
organisationen att sköta. På senare tid har man börjat ifrågasätta om hög
kontroll över arbetssituationen alltid leder till god arbetstillfredsställelse.
Rodriguez, Bravo, Peiro & Schaufeli (2001) har visat att hög kontroll
inte alltid leder till god arbetstillfredsställelse och minskad stressupplevelse.
Dessa reaktioner är individuellt präglade och kan inte förklaras av kon-
troll på arbetsplatsen.  

Om vi nu ställer samman en figur av de undersökta faktorernas inbör-
des relationer enligt tidigare forskning kan vi se att faktorerna bildar tre
nivåer för att förutsäga tankar på att sluta. Tankar på att sluta är enligt
forskningen den enskilda faktor som tillsammans med möjligheter att byta
arbete bäst förutsäger om folk kommer att sluta på sitt arbete. Alla fakto-
rerna förutom kontroll har enligt forskning visat sig direkt påverka tankar
på att sluta. Kontroll påverkar arbetstillfredsställelsen och därmed indi-
rekt tankar på att sluta. Forskning har också kunnat visa att arbetstillfreds-
ställelse kan påverka organisatoriskt commitment. Därav pilarna att
arbetstillfredsställelse kan påverka både direkt och indirekt tankar på att
sluta.
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Modell 1. Undersökningsfaktorernas samband enligt tidigare forskning

I en intervjustudie från Dalarnas forskningsråd (Olsson, 2003) läggs fram
att socialsekreterare känner ett stort intresse och engagemang för arbetet
inom socialtjänsten. Anledningarna till att socialsekreterarna skulle för-
ändra sin arbetssituation är många. Bland de viktigaste är enligt under-
sökningen; introduktionen, arbetsbelastningen, stödet, samverkan, ut-
rymme för reflektion, utvecklingsmöjligheter, erkänslan, personal-
omsättningen, lönepolitiken och anknytning till orten.

Behovet av en närvarande och bärande organisation är stort. En organisation där
förutsättningarna att möta de krav arbetet ställer, erbjuds. (Olsson, 2003, sid X)

De flesta anledningarna till att folk har tankar på att sluta handlar om
arbetets organisation och kultur. I mindre grad av personliga förhållan-
den. Med detta i minnet går vi vidare till resultatdelen av rapporten.

Undersökningsmetod

Frågeformuläret som används i föreliggande studier bestod förutom av
frågor kring basfakta också av frågor med påståenden3 som skulle kryss-
markeras. I resultatredovisningen redogör vi för de respondenter som
instämmer helt eller delvis i våra frågeställningar. Dessa frågeställningar
berörde social integrering4, tankar på att sluta som socialarbetare5, orga-

Kontroll Arbets-
tillfredsställelse

Social
integrering

Organisatoriskt
commitment

Professionellt
commitment

Tankar på att sluta

3 Svarsalternativ: instämmer helt, instämmer delvis, kan inte svara, tar delvis avstånd, tar
helt avstånd.
4 Exempel på frågeställning: Samhället där jag bor i fungerar bra för mig, Samhället som
jag lever i fungerar bra för min familj, Området som jag bor i känns tryggt.
5 Exempel på frågeställning: Jag har tankar på att helt lämna det sociala arbetet, Jag tänker
jobba kvar som socialarbetare till min pensionering.
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nisatoriskt commitment6, professionellt commitment7, kontroll på arbe-
tet8 samt arbetstillfredsställelse9. Samtliga frågeställningar är hämtade från
redan tidigare validerade instrument10. Frågeformuläret prövades i en pi-
lotstudie där 10 erfarna socialarbetare gavs möjlighet att besvara och kom-
mentera frågeställningarna.

Efter genomförd pilotstudie och revidering av frågeformuläret distri-
buerades sedan enkäten till en centralt placerad arbetsledare i varje kom-
mun i Jönköpings län. De förmedlade sedan i sin tur enkäten vidare till
socialarbetarna11. 399 enkäter inkom efter att vi hade skickat två påmin-
nelser till berörda arbetsledare.

Bortfallet i de små kommunerna blev 16,2 %, i de mellanstora kommu-
nerna var bortfallet 43,3 % och för den stora kommunen var bortfallet
25,1 %. Totalt gör det att studien har ett bortfall på 28,5 %. Statistisk
bearbetning i syfte att kontrollera den interna validiteten i våra fråge-
områden genomfördes av Michael Rosander på Linköpings universitet.
Den interna validiteten var god, d.v.s. alla resultat visar på resultat i samma
riktning och storlek och har därmed en god överensstämmelse.

6 Exempel på frågeställning: Jag bryr mig om hur det fungerar inom socialtjänsten i kom-
munen. Jag är stolt över att tillhöra socialtjänsten i kommunen.
7 Exempel på frågeställning: Jag känner mig stolt över att tillhöra gruppen socialarbetare,
Jag är nöjd med att vara socialarbetare, Jag kan inte tänka mig att det finns något bättre
arbete än att vara socialarbetare.
8 Exempel på frågeställning: Jag kan påverka hur mycket jobb som jag ska göra, Jag kan
arbeta i min egen takt, Jag kan påverka beslut som är viktiga för mitt arbete.
9 Exempel på frågeställning: Jag tycker om mitt arbete, Min närmaste chef är bra för mitt
arbete, Mina arbetskamrater är viktiga för mitt arbete.
10 Spq nordic, Mitchell & Lee, 2001, Mor Barak, Nissly & Levin, 2001,  Wallace, 1995,
Dallner, Lindström, Elo, Skogstad, Gamberale, Hottinen, Knardahl & Örhede, 2000.
11 Personal som arbetar inom individ- och familjeomsorg. Dock ej med enbart administra-
tiva åtgärder.



18



19

Resultat

Vi kommer i resultatdelen av rapporten först presentera olika siffror för
hela undersökningsgruppen i syfte att ge en överblick av resultatet för
hela gruppen. Vi går sedan vidare och presenterar olika delresultat. Vi
redovisar inte några siffror från enstaka kommuner i länet eftersom enkät-
konstruktionen enbart möjliggör redovisning i kategorierna små kom-
muner (-18 000 invånare), mellanstora kommuner (19 000 – 99 000
invånare) samt stor kommun (100 000 eller fler invånare). Däremot är
Jönköpings kommun den enda kommun med invånarantal som översti-
ger 100 000, vilket i praktiken innebär att den stora kommunen är lika
med Jönköpings kommun.

Hela gruppen

I föreliggande studie har 399 socialarbetare i Jönköpings län deltagit. I
figur 1 redovisas en fördelning mellan för studien aktuella socialarbetare
och svarsfrekvensen.

Figur 1. Svarsfrekvens och aktuella socialarbetare

Bortfallet i de små kommunerna är 16 %, i de mellanstora kommunerna
är bortfallet 43 % och för den stora kommunen är bortfallet 25 %. Totalt
gör det att studien har ett bortfall på 28,5 %.

Av undersökningsgruppen är drygt 74 % kvinnor. Nästan 78 % av hela
undersökningsgruppen är gifta eller sambos. Drygt hälften av responden-
terna har barn. Vidare uppger 77 % att de arbetar och bor i samma kom-
mun. På frågor om arbetstid och anställningsvillkor uppger nästan 68 %
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att de arbetar heltid och 90 % att de är tillsvidareanställda. 19 % har en
arbetsledande befattning och 60 % av undersökningsgruppen är
socionomer.

I figur 2 nedan ser vi att drygt var tredje socialarbetare i undersöknings-
gruppen är i åldern 40-49 år. Vi kan också se att åldersfördelningen är
olika för män och kvinnor. Kvinnorna fördelar sig jämnt över åren, medan
männen är underrepresenterade i tjugoårsåldrarna och fyrtioårsåldrarna
samt överrepresenterade i femtioårsåldrarna.

Figur 2. Ålders- samt könsfördelning

När vi tittar på vilken utbildning socialarbetarna har i länet kan vi bland
annat konstatera att 80 % har någon form av högskoleutbildning. Utbild-
ningsbakgrund fördelar sig enligt nedan:

- Grundskola  8  %
- Gymnasium 12 %
- Högskoleutbildning 3 år eller mindre 25 %
- Högskoleutbildning mer än 3 år 55 %
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Går vi vidare och ser vad socialarbetarna anger när vi frågar om vilka
fortbildningar de genomgått ser vi att olika behandlingsutbildningar står
för drygt 60 procent av samtliga nämnda utbildningar.

Tabell 1. Fort- och vidareutbildningar

Ka t e g o r i                Antal nämnda utb. (hela femtal)
Barns utveckling och behandling   40
Behandling övrigt   40
Familjebehandling   30
Arbetsledarutbildning   30 
Ämnen som sociologi,
psykologi, pedagogik    15
Missbruksbehandling   15
Familjehem   10 
Social ekonomi       10
Famil jerätt        10
Individuell samtalsbehandling   10
Högskolekurser inom socialt arbete   10
Summa 220 

Som vi redan har konstaterat är nästan 75 % av dem som arbetar inom
individ- och familjeomsorgen i länet kvinnor. När vi studerar köns-
fördelningen inom olika arbetsområden kan vi se att andelen män är nå-
got högre inom missbruksvården medan det inom ekonomi- och
försörjningsstöd samt familjerätt finns en högre andel kvinnor, i relation
till hela undersökningsgruppen (tabell 2 nedan). I kategorin annat finns
respondenter som av olika anledningar inte ingår klart och tydligt i vårt
sätt att kategorisera arbetsområden inom individ- och familjeomsorg i
länet.

Tabell 2. Könsfördelning arbetsområden

Arbetsområde Antal personer Män Kvinnor
Barn, ungdom och familj 156 24 % 76 %
Ekonomi och försörjningsstöd   70 16 % 84 %
Familjerätt   18   6 % 94 %
Missbruk   98 36 % 64 %
Annat   57 31 % 69 %
Totalt 399 26 % 74 %
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På frågan hur länge de har arbetat som socialarbetare finner vi att knappt
en tredjedel av respondenterna har arbetat mindre än fyra år. Omkring
hälften har arbetat 10 år eller mer som socialarbetare. Tittar vi på hur
länge de har arbetet i kommunen12 kan vi se ett liknande mönster dvs. att
drygt trettio procent har arbetat fyra år eller mindre och drygt hälften har
arbetat 10 år eller mer i kommunen.

Ett huvudsyfte med föreliggande studie är att försöka kartlägga faktorer
som påverkar personalrörlighet. Vi har i bakgrundskapitlet beskrivit vad
tidigare forskning anser kan påverka personal att sluta eller stanna kvar på
en arbetsplats. Vi valde i vår undersökning att fokusera kring ett antal
frågeområden som i sin tur bygger på teorier om social integrering (att
man har ett personligt nätverk och upplever trivsel där man arbetar och
bor), organisatoriskt och professionellt commitment (engagemang och
tillhörighet till organisationen och yrket), tankar på att sluta, kontroll på
arbetet (att kunna påverka sin arbetssituation så att man upplever sig ha
kontroll) och arbetstillfredsställelse. I tabell 3 kan vi konstatera att en stor
del av undersökningsgruppen anser sig vara socialt integrerad och vi kan
vidare se att var tredje socialarbetare anser att hon/han känner tillhörighet
till organisationen och upplever arbetstillfredsställelse. Vi kan också kon-
statera att 20 % uppger att de har tankar på att sluta. Denna grupp består
av 83 socialarbetare varav drygt 32 % är män och 40 % är i åldern 30-39 år.

Tabell 3. Faktorer som påverkar personalrörlighet (i procent av hela under-
sökningsgruppen)

Undersökningsfaktorer Procent av
undersökningsgruppen

Upplever social integrering 84 %
Har tankar på att sluta 20 %
Uppger organisatorisk commitment 75 %
Uppger professionell commitment 44 %
Upplever kontroll på arbetet 56 %
Upplever arbetstillfredsställelse 73 %

Enkätstudien innehöll även några frågor som var möjliga att besvara med
egna ord. Frågorna handlade dels om vad som kan påverka socialarbetarna
att stanna kvar på en arbetsplats och dels om vilka faktorer som kan på-
verka att de väljer att lämna en arbetsplats. Man angav fort- och vidareut-
bildning (77 %), arbetskamrater (56 %) samt arbetsuppgifterna (45 %)
som de främsta skälen till att man väljer att stanna kvar på en arbetsplats.

12 Som man är anställd vid tillfället för enkätbesvarandet.
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Endast ett fåtal (5 %) angav lönen som en viktig anledning. Arbetsupp-
gifterna (50 %) och lönen (45 %) angavs som de viktigaste skälen till att
byta arbete.

Sammanfattningsvis så här långt, kan vi konstatera att socialarbetarna i
Jönköpings län består till 74 % av kvinnor, 68 % arbetar heltid och 90 %
är tillsvidareanställda. Vi kan också konstatera att åtta av tio socialarbe-
tare har en högskoleutbildning, de flesta med mer än 3 år på högskola.
Socialarbetarnas fort- och vidareutbildning inriktas i stor utsträckning på
olika typer av behandlingar och många är relativt nya på sina arbeten.

När det gäller vilka faktorer som kan tänkas påverka personalrörligheten
kan vi först konstatera att 20 % av socialarbetarna har tankar på att sluta
på sin arbetsplats. Detta bekräftas av de övriga resultaten för hela grup-
pen som bl.a. visar att 73 % upplever arbetstillfredsställelse. Vi har också
statistiskt bearbetat resultaten när det gäller faktorerna som kan påverka
tankarna på att sluta. Utifrån statistiskt säkerställda resultat för hela grup-
pen har vi fått fram faktorer som kan förutsäga att man har tankar på att
sluta. Dessa är i storleksordning:

1. professionellt commitment
2. arbetstillfredsställelse
3. social integrering.

D.v.s. om socialarbetarna i länet har en stark yrkestillhörighet, en god
arbetstillfredsställelse rent allmänt, ett bra nätverk som person och trivs
på arbetsplatsen och orten, så är det en liten risk för att man har tankar på
att sluta på arbetsplatsen.

Då undersökningen ger möjlighet att presentera resultat utifrån andra
grunder så redovisar vi resultaten nedan utifrån kommunstorlek, kön, ar-
betsområde, myndighetsutövning eller behandling, utbildningsnivå och
om man är arbetsledare eller ej.
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I tabell 4 nedan kan vi se vissa skillnader i utbildningsnivåer mellan
kommunstorlekar. Vi kan bland annat se att andelen med enbart grund-
skoleutbildning är störst i de mellanstora kommunerna, men också att
andelen socialarbetare med högskoleutbildning som är längre än tre år är
störst i de små kommunerna.

Tabell 4. Utbildning
Utbildning Små Mellanstora Stor

kommuner kommun kommun
Grundskola     4 %   12 %     8 %
Gymnasium   12 %   11 %   13 %
Högskoleutbildning
3 år eller mindre   24 %   28 %   24 %
Högskoleutbildning
mer än 3 år   60 %   49 %   55 %
Totalt 100 % 100 % 100 %

Kommunstorlek

Under denna rubrik presenterar vi några redovisningar sett ur ett kommun-
perspektiv. När vi talar om små kommuner13 avser vi de kommuner som
har färre än 18 000 invånare, mellanstora kommuner14 har ett invånaran-
tal mellan 19 000 – 99 000, medan den stora kommunen15 har 100 000
eller fler invånare. I figur 3 kan vi konstatera att det finns några små
skillnader i åldersstrukturen mellan de olika kommunstorlekarna. Vi kan
bland annat se att andelen 40-49-åringar är störst i de små kommunerna
och att andelen 50-59-åringar är minst i de små kommunerna.

Figur 3. Åldersfördelning

13 Aneby, Habo, Eksjö, Gnosjö, Mullsjö, Sävsjö, Tranås och Vaggeryd
14 Gislaved, Nässjö, Vetlanda och Värnamo
15 Jönköping
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I figur 4 ser vi att andelen oerfarna socialarbetare är störst i de små kom-
munerna och att andelen socialarbetare med mycket lång yrkeserfarenhet
(15 år eller mer) är störst i den stora kommunen. Intressant är också att
andelen socialarbetare som arbetat mellan 10-14 år är störst i de mellan-
stora kommunerna. Vi har inte funnit något i vår undersökning som för-
klarar detta.

Figur 4. Hur länge man har arbetat som socialarbetare

Det  finns inga större skillnader mellan olika kommunstorlekar och hur
länge man har arbetat på samma position.

Vi kan i figur 5 nedan se att andelen socialarbetare som endast haft en
arbetsplats de senaste 10 åren är som störst i de små kommunerna men
att det för övrigt inte finns några större skillnader.

Figur 5. Hur många olika arbetsplatser har du arbetet på under de senaste 10
åren? En jämförelse mellan liten, mellanstor och stor kommun.
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När det gäller faktorerna som kan påverka personalrörligheten (tabell 5
nedan) kan vi konstatera att det är lägst andel socialarbetare i de små
kommunerna som har tankar på att sluta. Vi ser också att andelen som
upplever kontroll på arbetet är lägst i de små kommunerna och att högst
andel socialarbetare som upplever arbetstillfredsställelse återfinns i de
mellanstora kommunerna.

Tabell 5. Faktorer som påverkar personalrörlighet (i procent)

Undersöknings- Små Mellanstora Stor
faktorer kommuner kommuner kommun
Upplever social
integrering 86 % 86 % 89 %
Har tankar på att sluta 17 % 20 % 22 %
Uppger organisatoriskt
commitment 87 % 87 % 82 %
Uppger professionellt
commitment 53 % 66 % 50 %
Upplever kontroll på
arbetet 49 % 60 % 58 %
Upplever arbetstillfreds-
ställelse 72 % 81 % 69 %

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är små skillnader i ålders-
strukturen mellan de olika kommunstorlekarna. När det gäller utbildnings-
nivån har de små kommunerna relativt sett flest högskoleutbildade och
det är också i de små kommunerna som det är lägst andel som har tankar
på att sluta. I övrigt finns det inga tydliga tendenser över alla de tre
kommunstorlekarna när det gäller faktorer som påverkar tankarna på att
sluta.
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Genus

Vi presenterar under denna rubrik resultat i syfte att se om det finns några
skillnader mellan män och kvinnor avseende faktorer som kan påverka
personalrörlighet. I vår undersökningsgrupp ingår 102 män och 297 kvin-
nor.

Tabell 6. Utbildning

Utbildning Män Kvinnor
Grundskola   10 %     7 %
Gymnasium   10 %   13 %
Högskoleutbildning
3 år eller mindre   26 %   24 %
Högskoleutbildning
mer än 3 år   54 %   56 %
Totalt 100 % 100 %

Som vi kan se skiljer det, om vi ser till helheten, inget mellan könen när
det gäller utbildningsnivå. Däremot skiljer det sig åt när det gäller hur
länge man har arbetat som socialarbetare (se figur 6 nedan). Grafiskt kan
vi se att kvinnorna har två perioder som de relativt sett är mer represente-
rade än männen. Men hur kommer det sig att andelen kvinnor minskar i
gruppen som arbetat 5-9 år som socialarbetare, medan hos männen ser
det ut som om det finns en jämn fördelning?

Figur 6. Tid som socialarbetare
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Går vi vidare för att undersöka hur länge man har arbetat på samma posi-
tion finner vi ett liknande mönster som vid hur länge man har arbetat
som socialarbetare dvs. att andelen kvinnor minskar efter 5-9 års arbete
på samma position.

Figur 7. Hur länge har du arbetet på samma position?

Vi kan i figur 8 se att det inte finns några större skillnader mellan könen
avseende antalet arbetsplatser man har arbetat på de senaste 10 åren.

Figur 8. Antal arbetsplatser och genus

I tabell 7 kan vi något förvånande se att fler män har tankar på att sluta
samtidigt som fler män än kvinnor uppger sig ha kontroll på arbetet.
Denna skillnad är dock inte statistiskt säkerställd. Däremot är skillnaden
mellan män och kvinnor avseende vilken kontroll man upplever sig ha på
arbetet, statistiskt säkerställd.

Tabell 7. Faktorer som påverkar personalrörlighet

Undersökningsfaktorer Män Kvinnor
Upplever social integrering 82 % 89 %
Har tankar på att sluta 26 % 18 %
Uppger organisatoriskt commitment 88 % 84 %
Uppger professionellt commitment 56 % 55 %
Upplever kontroll på arbetet 63 % 53 %
Upplever arbetstillfredsställelse 74 % 73 %
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att skillnaderna mellan könen i denna
undersökning inte är så stora. De som finns handlar om att männen upp-
lever sig ha bättre kontroll över arbetssituationen, samt en skillnad i hur
länge man har arbetat som socialarbetare. Det är relativt sett fler män än
kvinnor som har tankar på att sluta men detta resultat är inte statistiskt
säkerställt.

Funktionsindelning

I syfte att undersöka eventuella skillnader mellan olika arbetsområden
redovisar vi nedan utifrån det traditionella sättet att dela in individ- och
familjeomsorgens arbete. Respondenterna gavs möjlighet att kategori-
sera sitt arbete inom följande områden:

- barn, ungdom och familj
- ekonomi och försörjningsstöd
- familjerätt
- missbruk

Totalt innefattar detta sätt att redovisa 342 socialarbetare16. De 57 social-
arbetare som angivit att deras arbete inte kan placeras i ovanstående in-
delning ingår inte i denna redovisning.

Ungefär 75 % av gruppen arbetar heltid förutom anställda inom famil-
jerätt där det är drygt 27 % som arbetar heltid. Vi kan vidare i tabell 8
nedan se att det finns skillnader i utbildningsbakgrund mellan de olika
funktionerna. Tydligast är att andelen högskoleutbildade är minst inom
missbruksvården i länet.

Tabell 8. Utbildning (i procent av antalet svar)

Barn, Ekonomi Familjerätt Missbruk
ungdom och
och familj försörj-

ningsstöd
Enbart grundskola     4 %     4 %    6 %   14 %
Gymnasium     6 %   13 %    6 %   25 %
Högskoleutbildning
3 år eller mindre   27 %   15 %    -   35 %
Högskoleutbildning
mer än 3 år   63 %   68 %   88 %   26 %
Totalt 100 % 100 % 100 % 100 %

16 Respondenter: barn, ungdom och familj - 156 personer, ekonomi och försörjnings-
stöd - 70 personer, familjerätt - 18 personer samt missbruk - 98 personer.
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Fortsätter vi redovisningen kan vi utifrån en åldersfördelning se att de
yngre socialarbetarna framförallt återfinns inom barn, ungdom och familj
samt ekonomi- och försörjningsstöd. Vi ser samtidigt att de äldre social-
arbetarna återfinns inom arbetsområdena familjerätt och missbruk.

Tabell 9. Ålder (i procent av antalet svar)

Barn, Ekonomi Familjerätt Missbruk
ungdom och
och familj försörj-

ningsstöd
20-29 år   16 %   12 %    -   10 %
30-39 år   32 %   27 %   22 %   16 %
40-49 år   35 %   33 %   45 %   33 %
50-59 år   14 %   27 %   33 %   38 %
60 år-     3 %     1 %    -     3 %
Totalt 100 % 100 % 100 % 100 %

En annan faktor som kanske kan förklara personalrörlighet är om det
finns skillnader mellan olika funktioner avseende hur länge man har arbe-
tat som socialarbetare. I tabell 10 nedan kan vi se att störst andel oerfarna
socialarbetare finns inom missbruksvården i kommunerna. Vi kan vidare
konstatera att andelen erfarna socialarbetare är störst inom familjerätten i
länet. Nästan sextio procent av dem som har arbetat femton år eller mer
som socialarbetare, har arbetsledande arbetsuppgifter.

Tabell 10. Hur länge har du arbetat som socialarbetare?
(i procent av antalet svar)

0-4 år 5-9 år 10-14 år 15-20 år 21 år el. mer
Barn,
ungdom
och familj 28 % 17 % 27 % 15 % 13 %
Ekonomi
och
försörj-
ningsstöd 27 % 13 % 26 % 20 % 14 %
Familjerätt   6 %   - 16 % 39 % 39 %
Missbruk 36 % 20 % 14 % 17 % 11 %
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Vi kan i tabell 11 nedan konstatera att drygt sextio procent av respondenter-
na har arbetat en kort tid i nuvarande position och arbetsplats. Vi kan
också se att det är i missbruksvården som störst andel socialarbetare som
arbetat en kort tid (0-4 år) finns, och att det är inom familjerättsområdet
som högst andel erfarna socialarbetare finns.

Tabell 11. Hur länge har du arbetat i nuvarande position och arbetsplats?
(i procent av antalet svar)

Barn, Ekonomi Familjerätt Missbruk
ungdom och
och familj försörj-

ningsstöd
0-4 år   69 %   64 %   61 %   75 %
5-9 år   17 %   14 %     6 %   10 %
10-14 år   11 %   13 %   17 %     8 %
15-20 år     2 %     7 %   11 %     2 %
20 år-     1 %     2 %     5 %     5 %
Totalt 100 % 100 % 100 % 100 %

I tabell 12 kan vi konstatera att de allra flesta socialarbetare har haft två till
tre arbetsplatser under de senaste tio åren. Vi kan också konstatera att
arbetsområdena familjerätt och ekonomi- och försörjningsstöd har den
största andelen socialarbetare som haft en arbetsplats under de senaste tio
åren, och att det finns ett mindre antal socialarbetare som haft sex eller
fler arbetsplatser de senaste tio åren.

Tabell 12. Antal arbetsplatser de senaste 10 åren (i procent av antalet svar)

Barn, Ekonomi Familjerätt Missbruk
ungdom och
och familj försörj-

ningsstöd
En arbetsplats 16 % 36 % 39 % 22 %
Två arbetsplatser 28 % 27 % 33 % 28 %
Tre arbetsplatser 24 % 15 % 11 % 22 %
Fyra arbetsplatser 16 %   9 % 17 % 11 %
Fem arbetsplatser   9 %   5 %   - 10 %
Sex arbetsplatser   3 %   4 %   -   4 %
Sju arbetsplatser   2 %   4 %   -   2 %
Åtta arbetsplatser   2 %   -   -   1 %
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Studerar vi de faktorer som kan påverka personalrörlighet utifrån arbets-
områden kan vi i tabell 13 se att personal inom familjerätten visar sig ha
hög arbetstillfredsställelse, få tankar om att sluta och hög professionell
commitment. Personal inom ekonomi och försörjningsstöd och missbruk
är de som anser sig ha minst kontroll på sitt arbete.

Tabell 13. Faktorer som påverkar personalrörlighet utifrån funktioner
(i procent av antalet svar)

Barn, Ekonomi Familjerätt Missbruk
ungdom och
och familj försörj-

ningsstöd
Har social
integrering 86 % 77 % 94 % 82 %
Har tankar
på att sluta 16 % 15 %   6 % 15 %
Har organisatoriskt
commitment 80 % 78 % 72 % 67 %
Har professionellt
commitment 50 % 46 % 61 % 32 %
Upplever sig ha
kontroll på arbetet 61 % 47 % 61 % 49 %
Har arbetstillfreds-
ställelse 75 % 74 % 82 % 69 %

Sammanfattar vi resultaten när det gäller arbetsfunktion kan vi se att det
finns skillnader mellan vilken utbildning man har i de olika funktionerna
och att yngre respektive äldre inom yrket ofta arbetar i olika funktioner.
Familjerätt samt ekonomi- och försörjningsstöd har störst andel som ar-
betat på en eller två arbetsplatser under de senaste tio åren. De som arbe-
tar inom familjerätten har också i liten utsträckning tankar på att sluta
och har relativt sett hög arbetstillfredsställelse. Statistiskt säkerställda skill-
nader när det gäller de olika funktionerna finns mellan ekonomi- och
försörjningsstöd (lägre kontroll) och de som arbetar inom barn, ungdom
och familj, som upplever sig ha större kontroll över sitt arbete.
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Myndighetsutövning eller behandling

Det förekommer inom socialtjänsten en diskussion om att arbetet med
enbart myndighetsutövning är speciellt krävande och därmed leder till att
denna personal slutar eller byter arbete oftare än andra inom socialtjänsten.
I ett försök att se om detta stämmer gjorde vi en jämförelse mellan perso-
nal som uppgett att de arbetar enbart med myndighetsutövning och per-
sonal som uppgivit att de enbart arbetar med behandling. I denna urvals-
grupp har vi 240 socialarbetare, varav 129 personer arbetar med myndig-
hetsutövning och 111 personer arbetar med behandling. I en första gransk-
ning av dessa siffror ser vi att det finns exakt lika många män i respektive
grupp och något fler kvinnor som arbetar med enbart myndighetsutöv-
ning. Tittar vi på åldersfördelningen ser vi bland annat att de flesta social-
arbetare i gruppen enbart behandling är i åldern 40-49 år och att de flesta
som arbetar med enbart myndighetsutövning är i åldern 20-29 år.

Figur 9. Åldersfördelning

Intressant är att när vi tittar på erfarenheten som socialarbetare ser vi att
andelen som arbetar med enbart myndighetsutövning sjunker drastiskt
vid 5-9 års arbete som socialarbetare. För de som arbetar enbart med
behandling minskar andelen mer successivt.

Figur 10. Tid som socialarbetare
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I tabell 14 nedan kan vi se att det finns skillnader i utbildningsbakgrund
mellan grupperna. I gruppen enbart behandling har man överlag kortare
utbildning än bland myndighetsutövarna.

Tabell 14. Utbildning (i procent av antalet svar)

Enbart myndighetsutövning Enbart behandling
Grundskola     2 %     9 %
Gymnasium     7 %   17 %
Högskoleutbildning
3 år eller mindre   10 %   51 %
Högskoleutbildning
mer än 3 år   81 %   23 %
Totalt 100 % 100 %

I tabell 15 nedan kan vi konstatera att det bland gruppen enbart behand-
ling finns fler som har arbetat längre på samma position och arbetsplats
än bland myndighetsutövarna.

Tabell 15. Hur länge har du arbetat i nuvarande position och arbetsplats?
(i procent av antalet svar)

Enbart myndighetsutövning Enbart behandling
0-4 år   74 %   61 %
5-9 år   10 %   19 %
10-14 år   11 %   13 %
15-20 år     5 %     2 %
20 år -     -     5 %
Totalt 100 % 100 %

I figur 11 nedan kan vi vidare se att det är något fler som arbetar med enbart
behandling som har haft två eller tre arbetsplatser. Däremot är behandlarna
färre bland dem som har haft 4-6 arbetsplatser de senaste tio åren.
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I tabell 16 nedan kan vi konstatera att de socialarbetare som arbetar med
enbart behandling är relativt sett mer socialt integrerade än sina kollegor
som arbetat med enbart myndighetsutövning. De har färre tankar på att
sluta, upplever sig ha bättre kontroll på arbetet och har större arbetstillfreds-
ställelse.

Tabell  16. Faktorer som påverkar personalrörlighet (i procent av antalet svar)

Enbart myndighetsutövning Enbart behandling
Upplever social
integrering 78 % 86 %
Har tankar på att sluta 17 % 11 %
Uppger organisatoriskt
commitment 74 % 78 %
Uppger professionellt
commitment 46 % 45 %
Upplever sig ha kontroll
på arbetet 44 % 67 %
Upplever arbetstillfreds-
ställelse 69 % 80 %

Om vi sammanfattar denna del kan vi säga att statistiskt skiljer sig grup-
perna åt när det gäller social integrering och kontroll på arbetsplatsen.
Behandlarna upplever sig vara mer socialt integrerade och ha bättre kon-
troll. Ålderspucklarna skiljer sig åt i det att behandlarna relativt sett är
äldre än myndighetsutövarna. När det gäller utbildningsnivån har
myndighetsutövarna längre utbildningar bakom sig än vad behandlarna
har.

Utbildning

I nedanstående avsnitt kommer vi att granska några faktorer utifrån ut-
bildning. Gruppen består av 31 respondenter med enbart grundskola, 49
respondenter med gymnasieutbildning som högsta utbildning, 99
respondenter med 3-årig högskoleutbildning samt 219 respondenter med
en högskoleutbildning som är längre än tre år17. I tabell 17 kan vi konsta-
tera att i gruppen socialarbetare med enbart grundskola har nästan var
fjärde arbetat på samma arbetsplats och position i mer än 15 år. I stort
sett kan man säga att ju högre utbildningsbakgrund desto färre år har
man arbetat på nuvarande position och arbetsplats.

17 187 socionomer i gruppen med högskoleutbildning längre än 3 år.
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Tabell 17. Hur länge har du arbetat i nuvarande position och arbetsplats?
(i procent av antalet svar)

Enbart Gymnasium 3-årig Längre än
grundskola högskole- 3-årig

utbildning högskole-
utbildning

0-4 år   61 %   61 %   64 %   71 %
5-9 år     6 %     6 %   19 %   17 %
10-14 år   10 %   21 %   12 %    8 %
15-20 år   13 %     6 %     2 %    3 %
20 år-   10 %     6 %     3 %    1 %
Totalt 100 % 100 % 100 % 100 %

I tabell 18 kan vi konstatera att faktorerna tankar på att sluta, uppleva sig
ha mindre kontroll över arbetet och ha minskad arbetstillfredsställelse,
ökar med längden på socialarbetarens utbildning. Vi kan också konstatera
att det finns skillnader mellan grundskoleutbildad respektive längre än 3-
årig högskoleutbildad socialarbetare när det gäller hur socialt integrerad
man är. De grundskoleutbildade har en högre social integrering.

Tabell 18. Faktorer som påverkar personalrörlighet (i procent av antalet svar)

Enbart Gymnasium 3-årig Längre än
grundskola högskole- 3-årig

utbildning högskole-
utbildning

Har social
integrering    97 % 91 % 86 % 86 %
Har tankar
på att sluta    7 % 12 % 17 % 25 %
Har
organisatoriskt
commitment    87 % 77 % 87 % 86 %
Har
professionellt
commitment    58 % 43 % 61 % 55 %
Upplever sig
ha kontroll
på arbetet    62 % 67 % 62 % 50 %
Har
arbetstill-
fredsställelse    94 % 82 % 74 % 68 %
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Resultaten kan sammanfattas i att upplevelsen av de undersökta fakto-
rerna skiljer sig betydligt åt utifrån om man som socialarbetare har en
längre högskoleutbildning eller om man har en grundskoleutbildning.

Arbetsledare och arbetstagare

Vår undersökningsgrupp bestod av 78 personer med arbetsledande ar-
betsuppgifter och 321 personer med arbetsuppgifter som inte var av
arbetsledande karaktär. I nedanstående figur 12 kan vi se att det inte finns
några skillnader mellan arbetsledare och arbetstagare i hur länge man har
arbetat på samma position .

Figur 12. Arbetsledare och arbetstagare

I tabell 19 kan vi se att det inte är några större skillnader mellan grup-
perna förutom att fler arbetsledare upplever hög arbetstillfredsställelse och
att de har högre organisatoriskt commitment. Dessa resultat är statistiskt
säkerställda.

Tabell 19. Faktorer som påverkar personalrörlighet (i procent av antalet svar)

Arbetsledare Arbetstagare
Upplever social integrering 93 % 86 %
Har tankar på att sluta 22 % 20 %
Uppger organisatoriskt
commitment 89 % 84 %
Uppger professionellt
commitment 57 % 54 %
Upplever sig ha kontroll
på arbetet 59 % 55 %
Upplever arbetstillfredsställelse 85 % 70 %
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Ålder och hur länge man har arbetat som
socialarbetare och i kommunen

Vi har också tittat närmare på hur faktorerna som påverkar personal-
rörligheten förändras i samband med ålder och hur länge man har arbetat
som socialarbetare respektive i kommunen. Nedan i tabell 20 presenteras
resultaten från faktorerna i relation till hur gammal socialarbetaren är.

Tabell 20. Faktorer som påverkar personalrörligheten och ålder

20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år
eller
äldre

Upplever social
integrering 90 % 83 % 91 % 83 % 92 %
Har tankar på
att sluta 22 % 32 % 18 % 10 % 18 %
Uppger
organisatoriskt
commitment 82 % 89 % 83 % 83 % 92 %
Uppger
professionellt
commitment 70 % 52 % 48 % 55 % 83 %
Upplever sig ha
kontroll på arbetet 46 % 52 % 60 % 54 % 81 %
Upplever arbets-
tillfredsställelse 74 % 72 % 76 % 68 % 92 %

När vi statistiskt tittar närmare på resultaten hittar vi svaga samband mel-
lan faktorerna och ålder samt hur länge man har arbetat i kommunen.
Det visade sig, något överraskande, att det inte finns några tydliga sam-
band mellan hur länge man arbetat som socialarbetare och faktorerna.
Dvs. hur länge man arbetat som socialarbetare påverkar i liten omfatt-
ning personalrörlighetsfaktorerna.

Även om det, som sagt, är svaga samband över lag kan dessa samman-
fattas enligt följande:

- Ju äldre man är desto färre tankar på att sluta och mer kontroll på
arbetet upplever man.

- Ju längre man har arbetat i kommunen desto större social integrering
och färre tankar på att sluta finns.
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Det betyder, föga överraskande, att socialarbetarna i länet har en tendens
att bli mer och mer ”bofasta” inom socialtjänsten ju äldre man blir och ju
längre man arbetar inom kommunen.
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Sammanfattande diskussion

De frågeställningar som togs upp var förutom bakgrundsfakta (ålder, kön,
etc. och några öppna frågor):

- social integrering (social embeddedness)
- tankar på att sluta som socialarbetare
- organisatoriskt commitment (engagemang och förpliktelse)
- professionellt commitment (engagemang och förpliktelse)
- kontroll av arbetet
- arbetstillfredsställelse.

Frågeställningarna är hämtade från internationellt publicerade studier. För
att kunna titta närmare på dessa frågor distribuerades ett frågeformulär
till centralt placerade arbetsledare i varje kommun i Jönköpings län. De
förmedlades sedan vidare till socialarbetarna. Efter två påminnelser till
arbetsledarna inkom 399 ifyllda frågeformulär. Studien har ett litet bort-
fall på 28,54 % och en inre konsistens (dvs. de olika resultaten samvarierar).
Dessutom visar jämförbara resultat från andra undersökningar på liknande
resultat, dock utan att vara helt lika (se nedan).

Bakgrundsfaktorer

Socialarbetarna i Jönköpings län består till 74 % av kvinnor, 68 % arbetar
heltid och 90 % är tillsvidareanställda. Vi kan också konstatera att åtta av
tio socialarbetare har högskoleutbildning, de flesta med mer än 3 år på
högskola. Socialarbetarnas fort- och vidareutbildning inriktas i stor ut-
sträckning på olika typer av behandlingar och många är relativt nya på
sina arbeten. Nästan 60 % av dem som har arbetat femton år eller mer
har arbetsledande uppgifter.

Det är små skillnader i åldersstrukturen mellan de olika kommun-
storlekarna. När det gäller utbildningsnivån har småkommunerna relativt
sett fler högskoleutbildade och det är också i småkommunerna som det är
lägst andel som har tankar på att sluta. Skillnaderna mellan könen i denna
undersökning är inte så stora.

När det gäller vilken funktion som man arbetar i kan vi se att det finns
skillnader mellan vilken utbildning man har i de olika funktionerna. Rela-
tivt sett har de som arbetar på familjerätten längst utbildning och de som
arbetar inom missbruk har kortast utbildning. De yngre socialarbetarna
är oftare yngre medan familjerätt och missbruk oftare har äldre socialar-
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betare. Familjerätten och ekonomi- och försörjningsstöd har störst andel
som arbetat på en eller två arbetsplatser under de senaste tio åren.

Socialarbetarna kan också grupperas efter huruvida man arbetar enbart
med myndighetsutövning eller behandling. Även om inte alla socialarbe-
tare kan beskrivas utifrån dessa kategorier så befanns 240 socialarbetare
hamna i dessa två kategorier. De flesta behandlande socialarbetarna är 40-
49 år, medan de flesta myndighetsutövande socialarbetarna är 20-29 år.
Här återfinns en grupp som relativt sett var färre och som hade arbetat i
5-9 år och nu arbetade som myndighetsutövare. Myndighetsutövande
socialarbetare har i allmänhet en längre utbildning än dem som arbetar
med behandling.

I de öppna frågorna avseende vad som kunde få socialarbetarna att stanna
kvar på arbetet, svarade:

- 77 % fort- och vidareutbildning
- 56 % uppgav arbetskamraterna
- 45 % uppgav arbetsuppgifterna.

När det gällde vad som kunde få dem att byta arbete svarade:
- 50 % arbetsuppgifterna
- 45 % lönen.

Ett fåtal (5 %) socialarbetare angav lönen som skäl att sluta på arbetet.

Faktorer som förutsäger tankar på att sluta

Vi kan konstatera att om socialarbetaren har en stark yrkestillhörighet, en
god arbetstillfredsställelse rent allmänt, ett bra nätverk som person och
trivs på arbetsplatsen och orten, är det en liten risk för att man har tankar
på att sluta på arbetsplatsen.

Vid den statistiska bearbetningen (signifikanta resultat) framkom bl.a.
att faktorerna (1) professionellt commitment, (2) arbetstillfredsställelse,
och (3) social integrering kunde förutsäga om socialarbetarna hade tan-
kar på att sluta.

Modell 2. Faktorer som förutsäger tankar på att sluta enligt undersökningen

Social
integrering

Arbetstillfredsställelse

Professionellt
commitment

Tankar på att sluta
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Detta stämmer delvis överens med tidigare undersökningar (se bakgrund).
Kontroll och organisatoriskt commitment skulle enligt denna undersök-
ning inte i någon högre grad påverka om socialarbetarna har tankar på att
sluta. Något som i fallet med organisatoriskt commitment inte var vän-
tat. Att upplevelsen av social integrering (social embeddedness) och arbets-
tillfredsställelse påverkar socialarbetaren i riktning mot tankar på att sluta
ligger helt i linje med tidigare studier. Lite oväntat har professionellt
commitment ganska stor tyngd i denna undersökning när det gäller att
förutsäga tankar på att sluta.

När det gäller kontroll över arbetet visar det sig att resultaten från denna
studie ligger i linje med tidigare undersökningar, dvs. män upplever sig
ha en något större kontroll över sitt arbete i jämförelse med kvinnor. Högs-
koleutbildade socialarbetare hade i jämförelse med grundskole- och
gymnasieutbildade socialarbetare fler tankar på att sluta. Arbetstillfreds-
ställelsen var större bland grundskoleutbildade i relation till socialarbetare
med en högskoleutbildning i mer än 3 år.

Vidare görs i undersökningen olika jämförelser mellan bland annat
kommunstorlekar, kön, ålder, utbildningsbakgrund och arbetsfunktion.
Det framkommer inga betydande skillnader mellan olika kommunstorlekar
och faktorerna som påverkar tankarna på att sluta. Skillnaden mellan kö-
nen är inte heller så stora. De som finns handlar om att männen upplever
sig ha bättre kontroll över arbetssituationen och att det relativt sett är fler
män än kvinnor som har tankar på att sluta.

När det gäller olika arbetsområden kan vi konstatera att de som arbetar
inom familjerätten i liten utsträckning har tankar på att sluta och har
relativt sett hög arbetstillfredsställelse. Vidare kan vi konstatera i en jäm-
förelse mellan de olika arbetsområdena att personal inom ekonomi- och
försörjningsstöd och missbruksvård upplever en lägre kontroll av sitt ar-
bete i förhållande till de som arbetar inom barn, ungdom och familj och
familjerätt. Vi kan också i studien se att de som arbetar med enbart be-
handling upplever sig ha en högre grad av social integrering och kontroll
på arbetet än de som arbetar med myndighetsutövning. Det framkom-
mer också av studien att arbetsledare i högre utsträckning än arbetstagare
upplever arbetstillfredsställelse och organisatoriskt commitment.

När vi i studien gör jämförelser utifrån utbildningslängd framkommer
det att tankar på att sluta, uppleva sig ha mindre kontroll över arbetet och
minskad arbetstillfredsställelse, ökar med längden på socialarbetarens ut-
bildning. När vi undersökte samband mellan faktorerna och ålder och
hur länge man arbetat i kommunen fann vi endast svaga samband. Un-
dersökningen visade att det inte finns några tydliga samband mellan hur
länge man har arbetat som socialarbetare och faktorerna. Dvs. hur länge
man har arbetat som socialarbetare påverkar i liten omfattning personal-
rörlighetsfaktorerna, men man kan ändå konstatera att socialarbetarna i
länet har en tendens att bli mer och mer ”bofasta” inom socialtjänsten ju
äldre man blir och ju längre man arbetar inom kommunen.
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Slutsatser

Av undersökningen framgår att socialarbetaren i Jönköpings län inte by-
ter arbete eller slutar i den grad som framkommer i olika diskussioner.
Vidare är det så att den generella arbetstillfredsställelsen är relativt hög.
Om vi konstaterar detta - vilka riskfaktorer och grupper finns då? Om vi
inleder med riskfaktorer kan vi i vår studie se att med en låg känsla av
yrkestillhörighet rent allmänt följer en relativt stor benägenhet att byta
arbete. Om socialarbetaren har en större känsla av yrkestillhörighet finns
ändå risken för arbetsplatsbyte om han/hon inte får professionell näring
på arbetsplatsen, vilket också stämmer överens med Mueller & Lawlers
studie (1999). Vidare visar vår undersökning att personal med längre
högskoleutbildning är mer benägen att ha tankar på att byta arbetsplats,
vilket möjligtvis kan bero på att de har större krav och förväntningar på
sitt arbete, men också fler möjligheter att byta arbete än personal med en
lägre utbildning. En annan riskfaktor är åldern, då det i undersökningen
framkommer att personal i åldern 30-39 år i högre grad har tankar på att
sluta. För övrigt är det så att ju äldre man är ju färre tankar har man på att
sluta.  En sak som tydligt framträder i undersökningen är den svåra situa-
tion man befinner sig i när man har arbetat mellan fem och nio år. Dessa
resultat stämmer väl överens med  Skovholt & Rönnestads (1992) under-
sökning där man ser att efter en första ”överlevnadsfas” hamnar man på
en platå där det gäller att hitta andra motivationsfaktorer för att inte stag-
nera i sitt arbete.

I en intervjustudie gjord av Dalarnas forskningsråd (Olsson, 2003) fram-
läggs att socialsekreterare känner ett stort intresse och engagemang för
arbetet inom socialtjänsten. De flesta anledningarna till att folk har tankar
på att sluta har att göra med arbetets organisation och kultur och i min-
dre grad med personliga förhållanden. Detta stämmer väl överens med
internationella studier som säger att arbetsrelaterade faktorer som påver-
kar arbetstagaren positivt är:

- tillfredsställande kollegial samvaro (handledning, m.m.)
- adekvat arbetsledning
- bra möjligheter till avancemang
- gott arbetsklimat
- goda arbetsgrupper.

Över huvudtaget handlar det om att skapa en stödjande organisation med
kollegial samvaro av olika slag, exempelvis arbetsplatsmöte och handled-
ning. En annan faktor att beakta är graden av social integrering på arbets-
plats och i lokalsamhället, eftersom studien visar att detta påverkar
arbetsplatsbyte.
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Avslutningsvis kan vi konstatera att vår studie ger nya idéer för kom-
mande forskning. Till exempel vore det intressant att studera varför soci-
alarbetare har så låg grad av professionellt commitment, samtidigt som
detta verkar vara en viktig faktor för att stanna kvar inom yrket. Det vore
också intressant att närmare studera vad en stödjande organisation står
för och vad professionellt stöd innebär. Ett sätt att studera professionellt
stöd vore t.ex. att undersöka i vilken grad yrkesmässig handledning bi-
drar till professionellt stöd, men också att studera på vilket sätt arbetsle-
dare bidrar till detsamma.
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